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§ 240
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lauttasaaren yhteiskou-
lun laajennuksen ja osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelmas-
ta

HEL 2020-009655 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon 3.6.2020 
päivätystä Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen ja osittaisen perus-
korjauksen hankesuunnitelmasta (liite 1). Lautakunnan antama lausun-
to liitetään hankkeen lainahakemukseen.

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu, joka 
vastaa Lauttasaaren ja Koivusaaren alueen yläasteikäisten suomenkie-
lisestä perusopetuksesta. Sopimuskoulut ovat itsenäisiä koulutuksen 
järjestäjiä. 

Hankesuunnitelman laajuus vastaa alueen palveluverkon pitkän aika-
välin oppilasmäärän kasvua ja mahdollistaa riittävät perusopetuspalve-
lut Lauttasaaren alueella huomioiden myös Koivusaaren kasvun.

Suunnitellut tilat vastaavat laadultaan ja tilatehokkuudeltaan kaupungin 
vastaavia tiloja. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tilojen 
toiminnallisuuteen, muuntojoustavuuteen sekä turvallisuuteen toteut-
tamalla helposti valvottavia tiloja, tarkoituksenmukaisia yhteyksiä, tila-
kohtaisia poistumisteitä ja yksilö-WC-tiloja. Lisäksi oppijoiden erilaisia 
oppimisprofiileja tulee vahvistaa toteuttamalla vetäytymistiloja jokaisen 
toiminta-alueen yhteyteen. Myös hallinto- ja oppilashuollon tilojen tur-
vallisuuteen ja yhteyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Lisäksi lautakunta muistuttaa, että tilojen jatko- ja toteutussuunnittelu 
tulee tehdä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala on 16.9.2020 antanut lausunnon hank-
keen teknisistä tarpeista ja ratkaisuista (liite 3).
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2 Kustannusselvitys 12.5.2020
3 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on pyytänyt lainahake-
musta varten kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kaupunkiympä-
ristölautakunnalta lausuntoa Lauttasaaren yhteiskoulun kouluraken-
nuksen laajennusta ja julkisivuremonttia koskevasta hankesuunnitel-
masta. Kohde sijaitsee osoitteessa Isokaari 19, Lauttasaaren kaupun-
ginosassa. Nykyiset tilat palvelevat tällä hetkellä n. 775 oppijaa ja ovat 
riittämättömät kasvavalle oppijamäärälle.  

Vuonna 2019 valmistuneen väestöennusteen mukaan Lauttasaaren 
peruspiirin alueella 13–15-vuotiaiden määrä lisääntyy noin 250:lla vuo-
sina 2019-34. Rakennukseen on suunniteltu toiminnallisuutta paranta-
va laajennus sekä julkisivujen ja yläpohjien laaja tekninen perusparan-
nus. Laajennuksen myötä rakennuksessa voidaan järjestää opetusta n. 
1 075 oppijalle. 

Tavoitteena on saada suunnitellut tilat käyttöön elokuussa 2023. 
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